
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الْحَكِيمِ الْعَزِيزِ اللّهِ عِندِ مِنْ إِالَّ النَّصْرُ وَمَب بِهِ قُلُوبُكُم وَلِتَطْمَئِنَّ لَكُمْ بُشْرَى إِالَّ اللّهُ جَعَلَهُ وَمَب  

 صدق اهلل العظيم
 

 إبشاهُى انًحخشو )حفظكى هللا( ثانسُذ انشئُس انمبئذ عض

 انمبئذ انعبو نهمىاث انًسهحتسئُس جًهىسَت انعشاق 

 انمبئذ األعهً نهجهبد وانخحشَش

 انسالو عهُكى وسحًت هللا وبشكبحه

والتً تتزامن الثالثٌن من تموز المجٌدة  –ن لثورة السابع عشر ٌواالربعالذكرى الرابعة بًُبسبت 
بأسًً آَبث انًحبت وأصكً نسُبدحكى أحمذو  َسشٍَ اٌمع حلول الشهر الكرٌم شهر رمضان المبارك 

حمذو  إنً أبُبء شعبُب األبٍ وانً كم انًجبهذٍَ األبطبل فٍ انفصبئم اانخبشَكبث ويٍ خالنكى سُذٌ 

سبئال  عظًُخٍُان خٍُانًُبسب ٍُبحانجهبدَت انىطُُت وانمىيُت اإلساليُت ببنخهبٍَ وانخبشَكبث به

نخذحش كم لىي ذا وسيضا شبيخب وحبيال نهىاء انجهبد انًىنً انعهٍ انمذَش أٌ َحفظكى وَذًَكى لبئ

نًُت وانًجىسُت انصفىَت وارَببهى يٍ بانشش وانضالنت يٍ االيبشَبنُت االيشَكُت وانصهُىَُت انع

 انخىَت وانعًالء االخسبء بإرٌ هللا.
 

 سُذٌ انمبئذ )حفظكى هللا وسعبكى(
عهُُب وحفضم ببٌ جعهُب يجبهذٍَ فٍ سبُهه َمبحم لىي انشش وجًىع  ٍ  سبحبَه وحعبنً ي  اٌ هللا 

ححج ساَخكى  ,انشرَهت يذافعٍُ عٍ دَُُب ووطُُب وايخُب حبسَخهب يبضُهب وحبضشهب ويسخمبههب

هى نهجهبد وانخحشَش و االعهًذ ئبانماَه حمب نفخش نُب اٌ َكىٌ يٍ جُىد انمبئذ انًُصىس ببهلل انششعُت 

وانشافضٍُ نالحخالل ويشبسَعه انخبُثت,  هٍُ وانًجبهذٍَ وانًمبويٍُ انشجعبٌانًُبضَحذو سكب 

هُب انشهش انكشَى شهش انطبعبث وانًغفشة فهُُئب نك سُذٌ انمبئذ ظوهب َحٍ َخمهب بُعى هللا ولذ ا

فٍ  ٌيب ًَهكىبجًىع انًجبهذٍَ انزٍَ رادوا عٍ حُبض انذٍَ وانىطٍ وانًببدئ وهى َمذيىٌ اغهً 

وهُُئب نهى بمبئذهى  انحضبساث,بنٍ بهذ االَبُبء واالونُبء وانصبنحٍُ بهذ غسبُم ححشَش بهذهى ان

وانخحشَش انكبيم َمىدهى انً رسي انًجذ وانعض لبئذ انجهبد وانًجبهذٍَ وهى انًفذي انًعخض ببهلل 

 .وانشبيم وانعًُك
 

 بقىنعلى ان الرشٌدة لبٌعة لقٌادتنا المجاهدة لنجدد العهد واالقائد الحبٌب الفرصة سٌدي  هذه نغتنم
حتى ٌكرمنا هللا ئ والقٌم السامٌة األرض والعرض والمبادو الدٌنمدافعٌن عن  مجاهدٌنجنودا 
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